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DECRrrO N。 13/2020 DE 16 DE MAR90 DE 2020。

RBcur,aupxta MEDIDAS TEMpoRARIAS
ENFRENTAMENTO DA EMERGBNCIA

pARA

DE SAUDE PUBLICA DE

RBI,BvANcIa INTERNACIoNAL DECoRRENTE

Do

CoRonevinus (COVID-19), coNFoRME pREvrsro r,rR LBr
FBoBRer, N. 13.979, oo 06 DE FEVERETRo DE 2O2O E oA
OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS.

O PnpFprro Do MulIcipto pp Vpnrpures-PE, no uso das atribuigoes

que lhes s6,o conferidas pela ConstituigS.o Federal, pela Constituigao do
Estado de Pernambuco e pela Lei OrgAnica Municipal, e;

a organizag6o Mundial da Saude - oMS classificou,
em 11 de margo de 2o2o, que o covlD-19, nova doenga causada pelo
coNsIoBRANDo que

novo Coronavirus (denominado SARS-CoV-2), 6 uma pandemia;
coNsIoBRaNoo

a altissima capacidade de contagio por cada pessoa

contaminada com o COVID-19 na transmissio desse virus;
CoNsloBReNDo que, a cada dia, t€m se confirmado novos casos de pessoas
diagnosticadas com o covlD-19 em todo o territorio nacional;

particular, que o CovID-19 apresenta elevada taxa de
mortalidade que se agrava entre idosos, pessoas com doengas crdnicas e
imunodeprimidas;
CowsIosRANDo, em

CowsloBRANDo a Portaria

n" 188, de 3 de fevereiro de 2O2O, do Ministerio

da Saude, eue declara Emerg€ncia em Saude poblica de Importincia
Nacional (ESPIN) em decorrdncia da Infecado Humana pelo novo
coronavirus (2o19-ncoV), bem como a portaria n" 356, de 11 de margo
de 2o2o, que disp6e sobre a regulamentagio e operacionalizag6o do

n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2o2o, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emerg€ncia de saude publica de
disposto na Lei

importancia internacional decorrente do coronavirus (covlD- 19);
CoNSIoBRANDO a recomendaEdo do Ministerio da Saride, transmitida em
13 de mareo de 2o2o, para que, durante o atual periodo de emerg€ncia

na saude publica, fossem adiados ou cancelados eventos de ma
1de

governamentais, esportivos, culturais, ef ou politicos, bem como
cruzeiros turisticos;
CoNstoBRaNDo que, nos termos do art. 196 da Constituig6o Federal de
1988, a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
politicas sociais e econ6micas que visem A redugdo do risco de doenga e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitArio as ag6es e servigos
para sua promog6.o, proteg6o e recuperagd.o;
coNsloBReNDo o teor da Lei Federal no 13.gzg, de 6 de fevereiro d,e 2o2o,
que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg6ncia de saude
publica de importAncia internacional decorrente do Coronavirus (COVID19) responsAvel pelo surto de 2019;
coNsroBRaNDo o Decreto 48.809, de 14 de margo

de 2o2o, do Estado de

Pernambuco;
DpcRpra:

Art.

10

Este Decreto disp6e sobre medidas temporarias a serem adotadas,

no imbito municipal, para enfrentamento da emergdncia de

saude

publica decorrente do Coronavirus (COVID_19).
Art. 2" Para o enfrentamento da emergdncia de saude a que se refere

art. 1", poderS.o ser adotadas as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinag6o de realizaqdo compulsoria de:
a) exames medicos;

b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clinicas;
d) vacinagdo e outras medidas profilAticas;
e) tratamentos m6dicos especificos.

IV - estudo ou investigagd.o epidemiologica;
V - exumagS,o, necropsia, cremag6o e manejo de cadaver;

e

o

VI - requisigdo de bens, servigos e produtos de pessoas naturais e
juridicas, hipotese em que sera garantido o pagamento posterior de
indenizagS.o

justa.

$ 1o Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separaqio de pessoas

e bens contaminados,

transportes e bagagens no Ambito intermunicipal, mercadorias

e

outros, com o objetivo de evitar a contaminagS.o ou a propagagE.o
do Coronavirus (COVID-19);

e

II - quarentena: restrigao de atividades ou separagS.o de pessoas
suspeitas de contaminaEao das demais que n6.o estejam doentes,
ou ainda bagagens, cont€ineres, animais e meios de transporte, no
Ambito de sua compet€ncia, com o objetivo de evitar a possivel
contaminagAo ou a propagaqAo do Coronavirus (COVID-19).

A requisigao administrativa, a que se refere o inciso VI do art. 2",
devera garantir ao particular o pagamento de justa indenizagio e

S 2"

observar6r o seguinte:

I -

ter5. suas condig6es

e requisitos definidos em portaria

do

SecretArio de Saude e envolvera, se for o caso:

a) hospitais, clinicas e laboratorios
independentemente da celebragS.o de
administrativos;

privados,

contratos

e
ａ
ａ

b) profissionais da saude, hipotese que nd.o acarretara
formagAo de vinculo estatutario ou empregaticio com
administrag6"o publica.

II - a vig€ncia n6.o poderA exceder duraqS.o da emergdncia de saude
publica decorrente do Coronavirus (COVID-19).
S 3" A adogAo das medidas para viabilizar o tratamento e/ou obs
contaminagao ou a propagaga.o do coronavirus (covlD-lg) de
guardar proporcionalidade com a extensS,o da situa96.o de emergd
Art. 3" Ficam suspensos, pelo periodo de vigdncia deste Decreto:

I - eventos de qualquer natureza com publico superior a

1OO (cem)

pessoas;

II - viagens de servidores municipais a servigo do Municipio para
deslocamento no territorio nacional ou no exterior;

III - ferias de servidores de dreas essenciais ao enfrentamento da
pandemia;
IV - cirurgias eletivas nd.o urgentes, que n6.o causem risco a saude

dos pacientes sua postergagS.o, a fim de reservar leitos para
infectados com o Coronavirus (COVID-19) e evitar a proliferagio

e

contaminaES"o desses pacientes;

V - visitas nos hospitais, exceto acompanhantes dos pacientes,
limitadas a 01 (uma) pessoa;

$1' Os deslocamentos mencionados no inciso II deste artigo poder6.o ser
excepcionalmente autorizados pelo Prefeito, apos justificativa formal da
necessidade da viagem

a ser elaborada pelo respectivo

Secret6.rio da

pasta interessada, com anteced€ncia.

$ 2" Todo servidor municipal que retornar do exterior devera efetuar
comunicaEs.o imediata A Secretaria Municipal de Saude e permanecer em

isolamento domiciliar por

7

(sete) dias, mesmo que n5.o apresente

qualquer sintoma relacionado ao Coronavirus (COVID-l9), devendo
aguardar orientaE6es da referida Secretaria.
g 3" Os jogos de Campeonatos de Futebol e Futsal, independentemente
de sua respectiva organizagao, ficaram automaticamente suspensos.

Art. 4 O funcionamento dos orgS.os publicos municipais durante a
vig6ncia deste Decreto, bem como das escolas e servigos de saude, sera
estabelecido por meio de Portaria.

Pardgrafo rinico. Fica autorizada a compensacao dos dias
suspensos por este Decreto, durante o periodo de recesso escolar do
de julho.

Art. 5" Fica autorizada a realizagS.o

de despesas, inclusive com dispensa

de licitag6.o, para a contratagS.o de profissionais e pessoas juridicas da

Area de saude, aquisigS.o de medicamentos, leitos de UTI

insumos necessArios

ao

enfrentamento, desde

que

e

outros

devidamente

justificados.

Art.

60 As ag6es e os servigos publicos de saude voltados a contengS.o da

emerg€ncia ser6.o articulados pela Secretaria de Saude e contarS.o com a
participaEs.o dos demais orgaos e entidades da Administragd"o P0blica

Municipal.
Art. 7" A tramitaEdo de processos referentes as materias veiculadas neste
Decreto correra em regime de urgdncia e tera prioridade em todos os
orgS.os e entidades do Municipio.

Art. 8o Fica autorizada a abertura de credito suplementar para a adogS.o
das medidas pela Secretaria de Saude com o objetivo de conter a
emerg€ncia do Coronavirus (COVID-19), observados os limites previstos

na Lei Orgament5.ria Anual e na Lei de Reponsabilidade Fiscal.

Art. go As medidas previstas neste Decreto ser6,o avaliadas
permanentemente pela Secretaria de Saude, que poderA adotar
provid€ncias adicionais necessarias ao enfrentamento do Coronavirus

(covrD- 1e).

Art. 10. Fica instituido o Comit€ de Resposta R6.pida ao Coronavirus
(COVID-19), composto pelos titulares de cada Secretaria e dos orgS.os da
administraEs.o indireta, que se reunirS,o ordinariamente semanalmente,
e extraordinariamente a qualquer momento em que forem convocados.

g1" CaberA ao Comit€ Municipal de Resposta Rapida ao Coronavirus
(COVID-19), a emissS.o de atos complementares para seu fiel
cumprimento, bem como avaliar permanentemente as medidas previstas
neste Decreto, podendo adotar provid€ncias adicionais necessarias.
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52" Poderao ser convocados para integrar o Comit€ demais servidores de
areas afins e para a solugdo de problemas especificos afetos As suas
respectivas Areas de atuagao.

Art. 11. Aplica-se, no que couber, os planos de contingenciamento
elaborados pelo Governo do Estado de pernambuco

e pelo

Governo

Federal.

Art. 12. o Municipio

promovera

a

divulgag6.o

por todos os meios

possiveis e necessarios para disseminar as medidas
de preveng6o
contengS'o, inclusive de agoes efetivas, quando suspeito
ou infectado

e

com

o coronavirus

(covlD- r9), afim de evitar sua proriferagdo, sobretudo em
idosos, aos quais recomenda-se permanecer em suas
residdncias para
evitar exposigdo ao virus.
Art.13.Este DecretO entra en■ vigor na data sua publicacao e produzira
efeitOs enquantO perdurar O estado de emcrgencia en.sande causadO pelo

Coronavirus (COVID-19
6 de

Pnprpmo

6 de 6

